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Część I
dostępne narzędzia



Dlaczego eksperyment

Podnosi atrakcyjność zajęć

Zwiększa zainteresowanie i koncentrację

Pozwala na lepsze zrozumienie (feedback)

Źródło inspiracji

Łatwy do zastosowania w nauczaniu on-line



Dostępne 
oprogramowanie

Eksperymenty

Veconlab

Z-Tree (Windows)

LabSEE XP 
(Windows, Mac, 
Linux)

Ankiety i testy

Moje-Ankiety.pl

Lime Survey

Kwestionariusz 
papierowy

Brak połączenia z platformami e-learning



Veconlab et alii

Zalety

on-line 
(dostępność, 
wyniki od ręki, 
dane na sieci)

gotowe 
eksperymenty

prosta obsługa

Problemy

brak zasięgu

ograniczona 
modyfikacja

archaiczny interfejs

tylko gotowe gry

tylko angielski



Z-Tree

Zalety

przenośny (LAN)

popularny, 
społeczność, 
gotowe gry (mało)

dostępny w wielu 
laboratoriach 
(USA)

Problemy

stabilność, 
połączenia (tylko 
LAN)

własny język 
programowania

tylko windows



LabSEE XP

Zalety

stabilność, 
odzyskiwanie 
połączeń (praca on-
line)

Java (dostępność 
programistów, 
wiele platform)

przenośny (LAN)

Problemy

produkt lokalny

brak wersji www

brak gotowych 
eksperymentów 
(brak wstecznej 
kompatybilności)



Co wybrać ?

LabSEE on-line  :-)

WWW, HTML, JavaScript, e-Learning

przewidywany start: styczeń 2014



Część II
projektowanie eksperymentów



Architektura 
eksperymentu

Informacje wprowadzające i instrukcje

Pytania kontrolne – zrozumienie instrukcji

Inicjalizacja parametrów

Schematy decyzyjne jako oddzielne części

Obliczenia końcowe (wypłaty)

Kwestionariusz post-eksperymentalny

Informacja o końcowej wypłacie

Testowanie działania eksperymentu



Instrukcje

Prostota i poprawność językowa treści

Zwięzłość i jednoznaczność komunikatów

Nie sugerować „poprawnych” wyborów

Neutralność emocjonalna

Ciągły dostęp do instrukcji

Instrukcje drukowane vs. komunikaty na 
ekranie



Pytania kontrolne

Różnorodność pytań (rozpiętość parametrów) 
aby uniknąć efektu zakotwiczenia

Pytania kontrolne to też sposób na 
pogłębienie zrozumienia instrukcji

Co zrobić gdy badany nie rozumie schematu 
decyzyjnego

Rundy próbne



Inicjalizacja parametrów

Randomizacja – podział na grupy i przydział 
do warunków badawczych

Rozpiętość i wysokość wynagrodzeń

Saldo początkowe oraz show up fee



„ N ie  Każ   M i  M yśleć  !”

Przejrzystość (rzut okiem wystarcza aby określić 
co znajduje się na ekranie)

Ograniczenie możliwości dokonania 
pomyłkowych wyborów

Walidacja poprawności wprowadzonych danych

Odpowiedni dobór sposobu udzielania 
odpowiedzi (lista, pole otwarte, suwak, itp.)

Ekran decyzyjny



Kwestionariusz
post-eksperymentalny
Metryczka

płeć

wiek

dochody

wiedza z zakresu 
ekonomii, itp.

Pytania ewaluacyjne

rozumienie 
instrukcji

problemy

sposób 
podejmowania 
decyzji



„Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec 
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego 
boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!»”

J 20,28


